
1 (10) 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 026-17 10 00 

Fax 026-17 13 18 

Webbadress www.x.lst.se 

E-post lansstyrelsen@x.lst.se

BESLUT 
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Enheten för skydd av natur 
Martina Kluge 
026-17 12 04
martina.kluge@x.lst.se

Se sändlista 

BILDANDE AV SKIDTJÄRNSBERGETS 
NATURRESERVAT 

Beslut 

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) det 
område som avgränsas på bifogad karta (bilaga 3) och med de gränser som 
slutligen märks ut i fält som naturreservat.  

För att säkerställa syftet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan 
angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser ska gälla. 

Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
(1998:1252) fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 1). 

Naturreservatets namn ska vara Skidtjärnsbergets naturreservat. 

Uppgifter om naturreservatet 

Benämning: 

RegDOS-id: 

Kommun: 

Karta: 

Lägesbeskrivning: 

Centrumkoordinater (Rikets nät, RT 90): 

Gräns: 

Fastigheter och markägare: 

Skidtjärnsbergets naturreservat 

21-2014012

Söderhamn 

Ekonomisk karta 14H:4b 

Ca 10 km söder om Skog i Söderhamns 
kommun. Se bifogad översiktskarta (bilaga 2) 
X: 6772986 Y: 1557539 

Se bifogad beslutskarta (bilaga 3), gränsen är 
markerad med den punktstreckade linjen.  
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Areal (från VIC Natur, förutom arealen naturskog): Total areal 39,3 ha 
Därav landareal 39,3 ha 
Produktiv skogsmark 38,7 ha 
Naturskog* 32,2 ha 
*Areal från Länsstyrelsens naturskogsinventering 

Förvaltare: Länsstyrelsen 

Friluftsliv: Området är av litet intresse för friluftslivet. 

Syftena med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden och att 
vårda och bevara den värdefulla naturmiljön i området. De värdefulla 
livsmiljöerna äldre barrskog och lövrik barrblandskog, samt de typiska växt- 
och djursamhällen som är karakteristiska för dessa livsmiljöer i det låglänta 
skogslandskapet i södra Hälsinglands kustland ska ha gynnsamt tillstånd. 
Strukturer som gamla träd, hög andel lövträd samt död ved i olika 
nedbrytningsstadier ska förekomma i för livsmiljöerna gynnsam omfattning. 
Typiska arter som lind, sötgräs, aspgelélav, svart taggsvamp och rosenticka ska 
ha gynnsamt bevarandetillstånd.  

Syftet ska nås genom att: 

• Inget skogsbruk bedrivs i området
• Större delen av området lämnas för fri utveckling
• Skötsel för att gynna förekomsten av lind utförs i en del av området
• Områdets naturvärden bibehålls genom att exploateringar och arbetsföretag

i området förhindras

Skälen för länsstyrelsens beslut 

Områdesbeskrivning 

Skidtjärnsberget omfattar ett skogsområde på en svag nordostsluttning som 
sträcker sig nästan ända ner mot sjön Skidtjärnen. Området är småkuperat, med 
en höjdskillnad på mellan 55 och 85 m ö h. Jordlagret består av stenig till 
blockig morän, bitvis storblockig. Här växer en 100-150-årig barrblandskog 
med stort lövinslag av framför allt asp. Området har brunnit, men det var för 
såpass länge sedan att granen hunnit komma in och nu dominerar i stora delar 
av området. Större delen av området har klarat sig undan sentida skogsbruk, 
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och har därmed fått utvecklas fritt under lång tid, vilket lett till god förekomst 
av naturskogsstrukturer. 

Beskrivning av prioriterade bevarandevärden 

Skidtjärnsbergets höga naturvärden är främst knutna till det stora inslaget av 
äldre lövträd, den naturskogsartade barrblandskogen, och till den bitvis 
allmänna förekomsten av död ved i olika nedbrytningsstadier. Dessa faktorer 
har också lett till att området är mycket artrikt.  

Det stora inslaget av lövträd beror sannolikt på att området påverkats av brand 
någon gång kring förra sekelskiftet. Ett flertal gamla urbrända tallhögstubbar 
visar också på detta. Lövträden består framför allt av äldre björk och asp, men 
det finns även en del rönn, gråal och sälg. I en liten sänka i reservatets 
nordöstra del växer lind, något som är rätt ovanligt i denna del av länet. 
Lindbeståndet utgörs av 3 grova och några klena trädformade lindar, och runt 
dessa en mängd rotskott av lind, uppkomna efter att man röjt och gallrat för att 
gynna lindarna. Eftersom ingen fröföryngring av lind förekommer så här långt 
norrut så är ett naturligt lindbestånd som detta troligtvis en relikt från 
värmeperioden, och har därför höga bevarandevärden. 

Eftersom skogen i området i stora delar fått utvecklas fritt har den en naturlig 
ålders- och diameterspridning. Många av barrträden har en ålder på mellan 100 
och 120 år, och det finns även äldre tallöverståndare. Död ved i olika former 
och nedbrytningsstadier förekommer måttligt till allmänt i hela området. Främst 
är det medelgrova och klena lågor av gran och björk, men det finns också en 
del medelgrova asplågor samt enstaka grova förmultnade tallågor.  

Genom den goda tillgången på substrat som gamla lövträd och död ved är 
artrikedomen i området stor, speciellt när det gäller vedsvampar. Följande 21 
rödlistade arter har observerats i området: sötgräs, vedtrappmossa, stiftgelélav, 
aspgelélav, lunglav, finporing, kandelabersvamp, grantaggsvamp, doftskinn, 
rynkskinn, vit vedfingersvamp, rosenticka, koralltaggsvamp, raggtaggsvamp 
(EN), gräddticka (VU), stor aspticka, svart taggsvamp, klubbdyna, göktyta, 
mindre hackspett och tretåig hackspett (VU). Därutöver har 22 signalarter för 
höga naturvärden påträffats, bl a lind, knärot, platt fjädermossa, kattfotslav, 
kortskaftad ärgspik, stuplav, korallblylav, violspindelskivling, dropptaggsvamp 
och granticka. 

Andra sakförhållanden med betydelse för avgörandet att bilda 
naturreservat 

Området skyddas för att tillgodose behovet av orörda skogsområden och för att 
bevara skogslevande djur och växter. Området bidrar därmed till att uppfylla 
miljömålet ”Levande skogar” delmål 1 och är ett bra exempel på den typ av 
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områden som ska prioriteras enligt Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens strategi 
för formellt skydd av skog i Gävleborgs län (Länsstyrelsens rapport 2006:19-
21).  

I området finns flera av Skogsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper, vilka 
sammanlagt omfattar ca 75 % av områdets areal. Den stora arealen 
nyckelbiotop gör att fastigheten klassas som brukningsenhet med hög andel 
nyckelbiotop, vilket gör att området bör prioriteras för formellt skydd. 
Länsstyrelsen bedömer, efter diskussioner med Skogsstyrelsen och markägarna, 
att naturreservat är den lämpligaste skyddsformen. 

Enligt Söderhamns kommuns kommunomfattande översiktsplan från 2005 
ingår naturreservatet i område för skogsbruk. Bildandet av naturreservatet 
överensstämmer således inte med kommunens översiktsplan. Kommunen har 
pekat ut de områden med höga naturvärden som var kända då översiktsplanen 
antogs. Vid detta tillfälle var inte de höga naturvärdena i detta område kända. 
Om områdets naturvärden hade varit kända hade området sannolikt varit 
utpekat som område med naturvärde i översiktsplanen, i likhet med många 
andra områden av samma karaktär. Länsstyrelsen gör därför bedömningen att 
naturreservatet inte motverkar intentionerna i översiktsplanen. Söderhamns 
kommun skriver också i sitt remissvar att man håller med Länsstyrelsen om att 
förslaget inte strider mot kommunens markanvändningsplanering eller andra 
allmänna intressen. 

Föreskrifter för naturreservatet 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå 
syftet med naturreservatet och den uppföljning som anges i den till detta beslut 
hörande skötselplanen. 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för Länsstyrelsen eller av Länsstyrelsen 
utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling 
av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv inom 
naturreservatet. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten
att använda mark- och vattenområden

Utöver vad som i övrigt gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och 
författningar är det förbjudet att  

1. avverka skog, utföra annan skogsvårdsåtgärd eller ta bort eller upparbeta
dött träd eller vindfälle,
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2. uppföra byggnad, bro, mast, antenn, torn, campingplats, luft- eller 
markledning, stängsel, hägnad eller annan anläggning, 

 
3. anlägga väg, stig, vandringsled eller parkeringsplats, 
 
4. bedriva täkt, anordna upplag, borra, mejsla, måla, spränga, gräva, schakta, 

dämma, tippa, fylla ut, dika, dikesrensa, muddra, eller på annat sätt skada 
mark och block, 

 
5. använda eller sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel, kalk, 

gödselmedel eller växtnäringsämnen, 
 
6. plantera in eller sätta ut växt- eller djurart, 
 
7. anordna idrottstävling eller motortävling, 
 
8. bedriva militär övningsverksamhet, 
 
9. bedriva mineralutvinning. 
 

B.  Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare 
och innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla visst intrång. 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att följande 
anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet. 
 
1. Utmärkning av reservatet. 
 
2. Uppsättning av informationstavlor. 
 
3.  Undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv. 
 
4.  Genomförande av skötselåtgärder som behövs för att uppnå målen med 

naturreservatet. 
 

C.  Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 
vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet. 

Utöver vad som i övrigt gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och 
författningar är det förbjudet att  
 



BESLUT 
 
6 (10) 

2008-09-02 Dnr 511-2452-07 

 

  

 

 

 
Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 026-17 10 00 

Fax 026-17 13 18 

Webbadress www.x.lst.se 

E-post lansstyrelsen@x.lst.se 
 

1. framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för älgdragare eller 
liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den 
jakt som är tillåten i naturreservatet, 

 
2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med, 
 
3. skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och 

lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock 
tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter, 

 
4. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på 

annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt 
som får bedrivas i reservatet,  

 
5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 

buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter, 
 
6. medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag 

gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet, 
 
7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift, 
 
8. skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten, 
 
9. på ett störande sätt använda ljud, eller använda sådant för att locka fåglar 

eller andra djur, 
 

D.  Bestämmelser om vården och förvaltningen av naturreservatet enligt 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

1. I skötselplanen anges målen med reservatet och de ska ligga till grund för 
dess vård och skötsel. 

 
2. Länsstyrelsen ska vara naturvårdsförvaltare. 
 
3. Naturreservatet ska utmärkas genom förvaltarens försorg enligt svensk 

standard 03 15 22 och Naturvårdsverkets anvisningar. 
 

Ärendets handläggning 

Skidtjärnsberget inventerades av Länsstyrelsen i oktober 2006 efter tips från 
Naturskyddsföreningen. I januari 2007 inkom en avverkningsanmälan som 
omfattade södra halvan av området. Detta gjorde att frågan om att skydda 
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området blev högst aktuell. Vid Skogsstyrelsens fältbesök i februari 2007 
klassades stora delar av området som nyckelbiotop. Diskussioner fördes 
därefter mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och markägarna om den 
lämpligaste skyddsformen, och man enades om att skydda Skidtjärnsberget som 
naturreservat. Naturvårdsverket godkände området för naturreservatsbildning i 
slutet av februari 2007. Värderingen utfördes av konsultfirman N.A. Stefansson 
AB under mars 2007. Efter förhandlingar med markägarna löstes 
markåtkomsten genom intrångsavtal under slutet av hösten 2007. 
Förhandlingarna sköttes av Fastighetskonsult Torkel Öste AB. Den 27 februari 
2008 skickades ett förslag till beslut ut på remiss till berörda parter. Tre 
remissinstanser svarade, och följande synpunkter kom in: 
 
Skogsstyrelsen Södra Gävleborg har inget att erinra. 
 
Gävleborgs Botaniska Sällskap tycker att förslaget till naturreservat på 
Skidtjärnsberget är bra, och är tacksamma för att avverkningen där kunde 
avvärjas. 
 
Söderhamns kommun, Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, är positiv till 
att området avsätts som naturreservat och tycker att det är glädjande att det i 
kommunen blir ytterligare ett område som får säkrat skydd för utveckling av 
höga naturvärden. Kommunen samtycker med Länsstyrelsen att förslaget inte 
strider mot kommunens markanvändningsplanering eller andra allmänna 
intressen. Kommunen har inte något ytterligare att tillägga i ärendet. 
 
Söderhamns kommun har också en frågeställning gällande strandskogen 
nedanför det föreslagna området för naturreservat. Vad förhindrar en 
naturreservatsbildning även för detta område? Kommunen anser att skogen 
mellan sjöstranden och vägen också har skyddsvärden bl a sumpskog och spår 
av hackspettar, lövrik skog som hyser många fågelarter. Med lämplig skötsel 
kan ytterligare biologisk mångfald berikas i detta område, enligt kommunen.  
 
Länsstyrelsen håller med om att vissa naturvärden finns även i delar av detta 
område. De är dock inte lika höga som i det område som nu blir naturreservat. 
Strandskogen består delvis av yngre skog. I den hårda prioritering som 
Länsstyrelsen måste göra av vilka områden som ryms inom arealen för 
miljömålet Levande skogar kan bara de områden som har högst naturvärden tas 
med. Länsstyrelsen bedömer därför att den sedan tidigare föreslagna 
avgränsningen längs med vägen fortfarande är den mest lämpliga. 
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Länsstyrelsens bedömning och intresseprövning  

Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken ska densamma tillämpas så att bl.a. värdefulla 
natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden 
bevaras. 
 
Enligt 7 kap. 4 § miljöbalken får länsstyrelsen förklara ett mark- eller 
vattenområde som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för 
friluftslivet. 
 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk, andra arbetsföretag eller anläggningar ej 
går att förena med bevarande av områdets värden. Området är av stort värde för 
bevarande av den biologiska mångfalden. Detta är därför enligt Länsstyrelsens 
uppfattning ett område som i enlighet med 1 kap. 1 § miljöbalken bör skyddas i 
form av naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. Detta bedöms vara 
förenligt med en från allmän synpunkt godtagbar användning av mark- och 
vattenresurser enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. 
 
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna för den biologiska mångfalden 
och allmänheten är stora och överväger de negativa effekterna dels för 
allmänheten och dels för berörda fastighets- och sakägare. I reservats-
bildningsprocessen ingår som en del att i alla frågor göra en avvägning mellan 
enskilda och allmänna intressen med den utgångspunkten att det ska finnas en 
rimlig balans mellan de värden som ska skyddas genom förbudet/ 
inskränkningen, och den belastning som förbudet/inskränkningen har för den 
enskilde. Länsstyrelsen menar att den avgränsning av naturreservatet och de 
inskränkningar som gjorts av markanvändningen är nödvändiga, och att de inte 
går längre än vad som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet. 
Länsstyrelsens ställningstagande i denna del har skett med tillämpning av 
proportionalitetsprincipen. Vid avvägning enligt 7 kap. 25 § har Länsstyrelsen 
funnit att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet ska 
uppnås. 
 
Länsstyrelsen bedömer att cykling, ridning och tältning kan vara tillåtet i 
naturreservatet. Om någon av dessa aktiviteter skulle visa sig ha negativ 
påverkan på området kan den bedömningen dock komma att ändras. 

Upplysningar 

Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken medge dispens från 
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl. 
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Föreskrifterna under punkt C ovan, enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att 
färdas, vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller enligt 7 
kap. 30 § miljöbalken omedelbart, även om de överklagas. 
 
Länsstyrelsen ska bedriva tillsyn över reservatet. I tillsynen ingår att tillse att 
reservatsföreskrifterna följs. 
 
Enligt 29 kap. 8 och 9 §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot föreskrift 
som meddelats enligt 7 kap. 5 och 30 §§ miljöbalken kan medföra straffansvar. 
 
Har någon vidtagit åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen 
enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse.  
 
Eftersom området är till för att stärka den biologiska mångfalden ska vindfällen 
och stormskadad skog lämnas. Efter bildandet av naturreservat omfattas 
området inte av bestämmelserna i skogsvårdslagen. Det ansvar som markägaren 
har enligt 29 § skogsvårdslagen är därför efter reservatsbildningen statens 
ansvar. 
 
Av 7 kap. 5 § framgår att om det senare visar sig finnas nya skäl eller behövas 
ytterligare inskränkningar för att uppnå syftet med skyddet, får Länsstyrelsen 
meddela beslut om detta. 
 
Förbudet mot att avverka skog, utföra annan skogsvårdsåtgärd eller ta bort eller 
upparbeta dött träd eller vindfälle, medför att pågående markanvändning 
avsevärt försvåras på de berörda fastigheterna. Överenskommelse om ersättning 
enligt 34 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och enligt 
31 kap. miljöbalken har därför träffats med berörda sakägare.  
 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen. Se bilaga 6 om hur man 
överklagar. 
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Beslut i ärendet har fattats av landshövding Barbro Holmberg. I den slutliga 
handläggningen har även deltagit enhetschef Ann Gudéhn, jurist Caroline 
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Se sändlista 
 

SKÖTSELPLAN FÖR SKIDTJÄRNSBERGETS 

NATURRESERVAT 

BESKRIVNINGSDEL 

1. Beskrivning av bevarandevärdena 
1.1 Administrativa data 
Objektnamn Skidtjärnsbergets naturreservat 
RegDOS-id 21-2014012 
Län Gävleborg 
Kommun Söderhamn 
Arealer (från VIC Natur): Total areal 39,3 ha  

Därav landareal 39,3 ha  
Produktiv skogsmark 38,7 ha  
Naturskog* 32,2 ha  
*Areal från Länsstyrelsens naturskogsinventering 

Naturtyper landareal (enligt Metrias 

naturtypskartering KNAS): 
 

Tallskog 4,6 ha 
Granskog 12,9 ha 
Barrblandskog 5,1 ha 
Lövblandad barrskog 12,4 ha 
Triviallövskog 1,5 ha 
Lövsumpskog 0,6 ha 
Barrsumpskog 1,4 ha 
Hygge 0,2 ha 
Impediment 0,6 ha  
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Prioriterade bevarandevärden: 
Markslag 
Naturtyper 
Strukturer 
Arter 
 

 
Skog 
Lövrik barrnaturskog 
Död ved, stort lövinslag, gamla lövträd 
Lind (Tilia cordata)  
Sötgräs (Cinna latifolia) NT  
Vedtrappmossa (Anastrophyllum 
hellerianum) NT 
Stiftgelélav (Collema furfuraceum) NT  
Aspgelélav (Collema subnigrescens) NT 
Lunglav (Lobaria pulmonaria) NT 
Kandelabersvamp (Artomyces pyxidatus) NT 
Grantaggsvamp (Bankera violascens) NT 
Finporing (Ceriporiopsis pannocincta) NT 
Doftskinn (Cystostereum murraii) NT 
Rynkskinn (Phlebia centrifuga) NT 
Rosenticka (Fomitopsis rosea) NT 
Koralltaggsvamp (Hericium coralloides) NT 
Raggtaggsvamp (Hydnellum mirabile) EN 
Gräddticka (Perenniporia subacida) VU 
Stor aspticka (Phellinus populicola) NT 
Svart taggsvamp (Phellodon niger) NT 
Klubbdyna (Podostroma alutaceum) NT 
Vit vedfingersvamp (Lentaris epichnoa) NT 
Göktyta (Jynx torquilla) NT 
Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) VU 
Mindre hackspett (Dendrocopus minor) NT 

Bebyggelse och anläggningar 
 

Inga 

 
1.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Skogen i området har under tidigare perioder påverkats av 
dimensionsavverkningar, vilket framgår av de riktigt grova gamla 
avverkningsstubbar som finns i stora delar av området. Någon gång kring förra 
sekelskiftet brann det i området, och mycket av den skog som står där idag har 
uppkommit naturligt efter den branden. I den nordöstra delen av området har 
man brutit stubbar för tjärbränning, och ett par kubikmeterstora travar av 
stubbved, s.k. stubbmetrar, ligger kvarglömda från den tiden. Under 1950- och 
1960-talen tog man ut grov asp för att använda som tändsticksvirke, men sedan 
fick skogen stå i det närmaste orörd fram till idag. Undantaget är två bestånd i 
västra delen som röjts och gallrats, samt två små områden med planterad gran 
respektive plantskog.  
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1.3 Områdets bevarandevärden 
 
1.3.1 Biologiska bevarandevärden  
Skidtjärnsbergets höga naturvärden är främst knutna till det stora inslaget av 
äldre lövträd, den naturskogsartade barrblandskogen, och till förekomsten av 
död ved i olika nedbrytningsstadier. Dessa faktorer har också lett till att 
området är mycket artrikt.  
 
Det stora inslaget av lövträd beror sannolikt på att området påverkats av brand 
någon gång kring förra sekelskiftet. Ett flertal gamla urbrända tallhögstubbar 
visar också på detta. Lövträden består framför allt av äldre björk och asp, men 
det finns även en del rönn, gråal och sälg. I en liten sänka i reservatets 
nordöstra del växer lind, något som är rätt ovanligt i denna del av länet. 
Lindbeståndet utgörs av 3 grova och några klena trädformade lindar, och runt 
dessa en mängd rotskott av lind, uppkomna efter att man röjt och gallrat för att 
gynna lindarna. Eftersom ingen fröföryngring av lind förekommer så här långt 
norrut så är ett naturligt lindbestånd som detta troligtvis en relikt från 
värmeperioden, och har därför höga bevarandevärden. 
 
Eftersom skogen i området i stora delar fått utvecklas fritt har den en naturlig 
ålders- och diameterspridning. Många av barrträden har en ålder på mellan 100 
och 120 år, men det finns även en del äldre tallöverståndare. Död ved i olika 
former och nedbrytningsstadier förekommer måttligt till allmänt i hela området. 
Främst är det medelgrova och klena lågor av gran och björk, men det finns 
också en del medelgrova asplågor samt enstaka grova förmultnade tallågor.  
 
Genom den goda tillgången på substrat som gamla lövträd och död ved är 
artrikedomen i området stor, speciellt när det gäller vedsvampar. Följande 21 
rödlistade arter har observerats i området: sötgräs (ingår i ”Åtgärdsprogram för 
hotade arter”), vedtrappmossa, stiftgelélav, aspgelélav, lunglav, finporing, 
kandelabersvamp, grantaggsvamp, doftskinn, rynkskinn, vit vedfingersvamp, 
rosenticka, koralltaggsvamp, raggtaggsvamp (EN), gräddticka (VU), stor 
aspticka, svart taggsvamp, klubbdyna, göktyta, mindre hackspett och tretåig 
hackspett (VU). Därutöver har följande 22 signalarter för höga naturvärden 
påträffats: lind, knärot, platt fjädermossa, garnlav, kattfotslav, liten spiklav, 
gulnål, skinnlav, dvärgtufs, kortskaftad ärgspik, stuplav, luddlav, gytterlav, 
korallblylav, violspindelskivling, rävticka, dropptaggsvamp, sotriska, granriska, 
barkticka, granticka och ullticka. 
 
1.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 
Det finns inga kända kulturhistoriska bevarandevärden. 
 
1.3.3 Geovetenskapliga bevarandevärden 
Det finns inga kända geovetenskapliga bevarandevärden. 
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1.3.4 Bevarandevärden för friluftsliv 
Området är av litet intresse för friluftslivet. Som studieobjekt och för den som 
är särskilt intresserad av vedsvampar och andra arter kan dock området vara ett 
intressant utflyktsmål. 
 
1.4 Källförteckning 
Skogsstyrelsens sumpskogsinventering 1996 
Naturskyddsföreningens inventering utförd av Anders Delin, Bosse Forsling 
m.fl. 1998 och 2006 
Länsstyrelsens naturskogsinventering 2006 
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 2007 

PLANDEL 

2. Skötselområden med bevarandemål och åtgärder 
Naturreservatet är indelat i tre skötselområden, vilka utgår från den skötsel som 
ska genomföras. Skötselområdena är: 
1: Naturskog och annan skog med fri utveckling 
2. Lindbestånd med viss skötsel  
3: Information och friluftsliv 
 
Skötselplanens skötselområde 1: Naturskog och annan skog med fri 
utveckling, 39,0 ha 
 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
• Utbredningen av naturskog och naturskogsartad skog är minst 32 ha. 
• Död ved i olika former och nedbrytningsstadier förekommer i hela området, 

med i genomsnitt minst 20 m3 per hektar, varav lågor med minst 5 m3 per 
hektar. 

• Minst 10 arter typiska för naturskogar ska kunna återfinnas i 
skötselområdet, t.ex. knärot, platt fjädermossa, garnlav, kattfotslav, lunglav, 
gulnål, skinnlav, kortskaftad ärgspik, stuplav, gytterlav, korallblylav, 
kandelabersvamp, doftskinn, stor aspticka, dropptaggsvamp och granticka. 

• Minst tre av de fem arterna sötgräs (Cinna latifolia), aspgelélav (Collema 
subnigrescens), vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum), rosenticka 
(Fomitopsis rosea) och svart taggsvamp (Phellodon niger) ska återfinnas i 
skötselområdet. Sötgräs ingår i ”Åtgärdsprogram för hotade arter”, och ett 
Åtgärdsprogram för bevarande av sötgräs är under framtagande. 
Sötgräslokalen finns på ett block intill en liten vät i områdets sydöstra del, 
koordinater enligt RT90 ungefär 677266-677270 och 155770-155791. 
Aspgelélav, vedtrappmossa, rosenticka och svart taggsvamp finns mer 
spridda i området.  
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Skötselåtgärder 
Inga skötselåtgärder är för närvarande planerade i området. I framtiden kan det 
vid förändrade förhållanden bli aktuellt att utföra skötselåtgärder som syftar till 
att bevarandemålen uppfylls. 
 
Skötselplanens skötselområde 2: Lindbestånd med viss skötsel, 0,3 ha 
 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
• Det finns minst 3 grova (dbh >20 cm) lindar samt minst 3 klena 

trädformade lindar i området. 
• Lindföryngring ska förekomma i området, åtminstone vegetativ föryngring 

i form av rotskott. 
 
Skötselåtgärder: 
Bortröjning av andra trädslag, framför allt gran, så att området hålls tillräckligt 
öppet för att lindföryngring ska kunna ske. 
 
Skötselplanens skötselområde 3: Information och friluftsliv (hela området) 
 
Bevarandemål:  
• Naturreservatets gränser ska vara tydligt markerade. 
• En väl underhållen informationsskylt med beskrivning av naturreservatet 

ska finnas intill vägen i naturreservatets norra del (se skötselkartan s 7). 
 
Skötselåtgärder: 
Markering av naturreservatets gränser och uppsättning av informationsskylt. 
 
3. Uppföljning 
3.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
Av Länsstyrelsen tillförordnade naturbevakare eller andra anlitade 
entreprenörer ansvarar för årlig dokumentation och rapportering till 
Länsstyrelsen av vilka åtgärder som genomförts och när de genomförts. 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning och utvärdering av genomförda 
skötselåtgärder sker. 
 
3.2 Uppföljning av bevarandemål 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs varje år 
för:  
• Gränsmarkeringar 
• Informationsskyltar 
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Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs vart 6:e 
år för: 
• Förekomst av lindföryngring

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs vart 
12:e år för: 
• Typiska arter
• Förekomst av trädformade lindar

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs vart 
24:e år för: 
• Utbredning av naturtyper
• Förekomst av död ved

Parametrar och mått framgår av preciseringarna av bevarandemålen för 
respektive skötselområde. 

4. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder
Skötselåtgärd När Var Priori-

tering 
Finansiering 

Markering och 
underhåll av 
reservatets gränser 

Initialt och därefter 
vid behov 

Naturreservatets 
gränser 

1 Skötselanslaget 

Ta fram, sätta upp 
och underhålla 
informationsskylt 

Initialt och därefter 
vid behov 

Intill vägen i 
naturreservatets 
norra del 

1 Skötselanslaget 

Uppföljning av 
lindföryngring 

Vart 6:e år Skötselområde 2 2 Skötselanslaget 

Uppföljning av 
utbredning av 
naturtyper 

Vart 24:e år Skötselområde 1 2 Skötselanslaget 

Uppföljning av 
förekomst av död 
ved 

Vart 24:e år Skötselområde 1 2 Skötselanslaget 

Uppföljning av 
typiska arter 

Vart 12:e år Skötselområde 1 3 Skötselanslaget 

Uppföljning av 
förekomst 
trädformade lindar 

Vart 12:e år Skötselområde 2 3 Skötselanslaget 

5. Revidering
Skötselplanen gäller tillsvidare men det är lämpligt att revidera den om 10 år.





Skidtjärnsbergets naturreservat
Skötselkarta

0 100 200 300 400 50050 Meter

Tillhör skötselplan
2008-09-02

511-2452-07
82-209

Postadress

Länsstyrelsen
801 70 Gävle

Besöksadress

Borgmästarplan

Telefon

026-17 10 00

Faxnummer

026-17 13 16

E-post adress

lansstyrelsen@x.lst.se

© Lantmäteriet, 2008. Ur GSD-ortofoto ärende 106-2004/188-X

Karta tillhörande skötselplan för Skidtjärnsbergets 
naturreservat. Gränsen är inmätt i fält.

Bakgrundskarta: Ortofoto

Centrumkoordinater X: 6772986  Y: 1557539Skala 1:10 000

 

  

7 (7)



Skötselområde 1

Informationsskylt

Skötselområde 2





Skidtjärnsbergets naturreservat
Översiktskarta

0 1 2 30,5 Kilometer

Tillhör beslut
2008-09-02

511-2452-07
82-209

Bilaga 2

Postadress

Länsstyrelsen
801 70 Gävle

Besöksadress

Borgmästarplan

Telefon

026-17 10 00

Faxnummer

026-17 13 16

E-post adress

lansstyrelsen@x.lst.se

© Lantmäteriet, 2008. Ur GSD-vägkartan ärende 106-2004/188-X

Bakgrundskarta: Vägkartan Centrumkoordinater X: 6772986   Y: 1557539

Skala 1:100 000

 

  





Skidtjärnsbergets naturreservat
Beslutskarta

0 100 200 300 400 50050 Meter

Tillhör beslut
2008-09-02

511-2452-07
82-209

Bilaga 3

Postadress

Länsstyrelsen
801 70 Gävle

Besöksadress

Borgmästarplan

Telefon

026-17 10 00

Faxnummer

026-17 13 16

E-post adress

lansstyrelsen@x.lst.se

© Lantmäteriet, 2008. Ur GSD-fastighetskartan ärende 106-2004/188-X

Beslutskarta för Skidtjärnsbergets naturreservat
Gränsen är inmätt i fält

Bakgrundskarta: Fastighetskartan

Gräns för naturreservatet

Centrumkoordinater X: 6772986  Y:1557539Skala 1:10 000

Fastighetsgränser



Bilaga 4 
Sida 1 (2)



L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N

G Ä V L E B O R G S  L Ä N  

Teknisk beskrivning 
2007-10-29 
Ärendenummer 
X07418

Lantmäteriingenjör 
Benny Andersson 

Ärende Naturreservat Skidtjärnsberget

Söderhamns kommun Gävleborgs län 

Koordinatsystem Koordinatförteckning i system RT 90 2.5 GON V 0:-15

Koordinatkvalitet Inre 25 mm, Yttre 1000 mm

Punktnummer X Y Markering 

10264 6772513.37 1557906.94 Råsten 

10265 6772710.34 1557609.53 Råsten 

10266 6773106.32 1557015.53 Råsten 

10268 6773036.16 1557120.78 Rör i mark 

10269 6773330.76 1557051.89 Rör i mark 

10270 6773303.28 1557162.62 Rör i mark 

10271 6773371.09 1557172.58 Rör i mark 

10272 6773428.43 1557368.87 Rör i sten 

10273 6772551.08 1557849.99 Rör i mark 

Framställd genom Nymätning och kopiering från registerkarta
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni göra det skriftligen hos Regeringen, 
miljödepartementet. 

Brevet med överklagandet skall dock lämnas eller skickas till Länsstyrelsen, 801 70 Gävle. 

Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag Ni fick del av beslutet. 

Om överklagandet kommer in för sent kan det inte tas upp till prövning. 

Ni skall i överklagandet ange vilket beslut Ni överklagar, vilken ändring Ni vill ha och vilka 
skäl Ni har för ändringen. 

Ange Ert namn samt skriv under överklagandet. 

Vill Ni veta mera om hur man överklagar kan Ni ta kontakt med Länsstyrelsen, telefon 026-
171000. 

UPPLYSNINGAR 

Regeringen prövar efter överklagande beslut av statliga myndigheter i frågor som rör bildande 
av naturreservat, utom frågor om ersättning, (18 kap 1 § miljöbalken). 

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Fiskeriverket får överklaga 
beslut om bildande av naturreservat (40 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m.).

Beslut om bildande av naturreservat får även överklagas av den som domen eller beslutet 
angår, om avgörandet har gått honom eller henne emot samt den myndighet, kommunala 
nämnd eller annan som enligt vad som är särskilt föreskrivet i balken eller i föreskrifter 
meddelade med stöd av balken har rätt att överklaga. Denna paragraf innebär inte någon 
inskränkning av rätten att överklaga enligt bestämmelser i rättegångsbalken (16 kap 12 § 
miljöbalken). 


